
Jaarverslag van de kerkrentmeesters over 2020. 
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, moet ik bekennen dat het een heel bijzonder, 
soms bizar jaar was. Vol goede moed begonnen en onze eerste vergadering 
gehouden op 8 januari. Zo na de kerstdagen en de jaarwisseling was er weer genoeg 
om over na te denken, te bespreken en uit te voeren. Ook op 19 februari nog een 
vergadering gehouden, maar dan komen er wereldwijd steeds meer berichten over 
een oprukkend virus. In maart zien wij dan ook dat vergaderingen, kerkdiensten  
en natuurlijk veel meer, stil komen te liggen. 12 maart dringende adviezen thuis te  
blijven.  
Vrijdag 13 maart een korte bijeenkomst over: hoe lichten wij de leden in, want 
zondag is er geen kerkdienst. Een brief opgesteld en op zaterdag bij de kerkleden 
langs gebracht en daarna was het stil. 
Al snel werden er provinciaal en landelijk kerkdiensten voorbereid om die via de  
media toch bij de mensen thuis te laten komen. Omrop Fryslân had op zondag 22 maart 
de eerste uitzending. Voor niet al te lange tijd, dachten we. Het kwam anders uit! 
Correspondentie met de commissieleden was wel mogelijk en ook noodzakelijk. Wij  
stonden voor groot onderhoud van de kerktoren en een deel van het kerkschip. 
25 maart en 6 mei geen vergadering. In mei leek het aantal besmettingen terug te 
lopen en de ziekenhuisopnames ook. De scholen gingen weer open. Voor ons ook 
weer meer mogelijkheden.   
3 juni zijn we bij elkaar geweest, ons houdende aan de landelijke regels als bescher- 
ming tegen het coronavirus. Een bespreking was wel nodig, daar de aannemer net 
was begonnen met steigeropbouw rondom de toren. Ondanks vele beperkingen kon 
dit buitenwerk doorgaan. De steigerbouwers konden afstand bewaren en zo ging dat 
daarna ook bij de timmerlieden, schilder en stukadoor. 
Op 26 augustus kon onze vergadering doorgaan en de geplande voor 30 september 
ging naar 14 oktober. Nog één vergadering op 25 november en daarna kwam het 
nieuwe jaar in zicht met verontrustende berichten wat de coronapandemie betrof. 
 
In het voorgaande noemde ik het groot onderhoud aan de kerktoren en een deel van 
het schip. De fa. Sytse Douwe van der Vegt was aannemer. Direkt na Pinkster de   
steiger rondom de toren opgebouwd in zo’n vier dagen. Zorgvuldig werd een veilige 
omgeving gecreëerd voor de uitvoerenden om hun werk te kunnen doen. Ook wij als 
commissieleden konden nu en dan bekijken van wat men tegenkwam. Vanaf de  
begane grond leek veel in goede conditie, maar hogerop bleek het wel anders. 
Met veel vakmanschap zijn de aangetaste plekken onderhanden genomen en 
hersteld. Helaas moest de aannemer constateren dat er meer aan de hand was dan 
aanvankelijk gedacht en ook niet opgemerkt door monumentenwacht. 
Boven in de toren bleken zware ondersteuningsbalken van de torenspits deels verrot. 
Voor een goede ondersteuning van de spits was ingrijpen noodzakelijk. Flink wat  
meerwerk als gevolg. De SBKG-NN heeft in 2018 een begroting gemaakt, waarop  
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie is verleend en wel 50% van 
het begrote bedrag. Hiermee en met nog extra geld van gemeenteleden en dorps- 
genoten is e.e.a. tot nu toe te financieren geweest. In het dorpsblad was een oproep 
gedaan om een bijdrage met als argument, dat de toren toch voor heel het dorp een 
belangrijk monument is. 
De SBKG-NN heeft dit groot onderhoud begeleid in goed overleg met ons. 
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Ook in het landelijk magazine ‘Kerk’ heeft een artikel gestaan. De heer Dick Vos  
heeft met ons de werkzaamheden bekeken, ons aangehoord en het betreffende 
artikel geschreven voor het december nummer. 
 
Inkomsten:  Wij hebben begin 2020 wel weer voor de Kerkbalans actie gekozen. 
                    Veel werk voor onze boekhoudster, maar ook vrijwilligers hebben  
                    hun steentje bijgedragen. Nu is het duidelijker hoeveel geld er ontvan- 
                    gen mag worden om zogoed mogelijk aan de begroting te voldoen. 
                    De Solitariteitskas in april en de Eindejaarscollecte hebben ook nog 
                    aan de inkomsten bijgedragen. 
                    Collecteren in de kerk was de eerste maanden nog mogelijk, maar  
                    sinds de corona-maatregels niet meer. Tijdens de kerkdienst werd dan  
                    gevraagd om collecte-donaties over te maken op de banknummers van 
                    de diaconie en instandhouding eredienst. Dit heeft tot ieders tevreden- 
                    heid ook tot goede resultaten geleid. 
                    Onze accountant voor controle is Jelle Wiersma. 
 
Archief:  Vorig jaar is al aangegeven dat ons archief-materiaal ondergebracht is in 
               een tijdelijke opslag van de burgerlijke gemeente Súd West Fryslân.  
               De berichten waren eind 2020 zodanig, dat e.e.a. in 2021 in Bolsward, 
               in het nieuwe archief ondergebracht kan worden.   
               Nieuw archiefmateriaal van de afgelopen decennia moet nog gerubriceerd 
               worden voordat dit ook daar ondergebracht kan worden. 
 
It Bynt:    In de voormalige pastorie was men van plan ook dit jaar diverse activiteiten                 
               te houden. Helaas kwam daar ook niet veel van terecht. Gezien de ruime  
               kamers konden er nog wel een aantal vergaderingen gehouden worden, 
               mits de bezetting niet te groot was. Bijv.: moderamen, diakenen, ouder- 
               lingen en kerkrentmeesters. Dominee heeft er zijn studeervertrek en daar- 
               door de mogelijkheid mensen te ontvangen, alles met in achtneming van !! 
 
Hidaard: Net als in het vorige jaarverslag is ook nu aan te geven, dat de situatie van 
               de Thomaskerk er niet beter op is geworden. Ook de afgelopen hete zomer 
               heeft weer invloed gehad op de bodemgesteldheid rondom de kerk. 
               Verdere verzakking is geconstateerd waardoor meer en grotere scheuren 
               in de muren zijn ontstaan. Er is een proefsleuf bij de fundatie gemaakt voor 
               inspectie. Er is nog geen begroting van kosten aanwezig, maar een een- 
               voudige oplossing of verbetering is niet direct voorhanden. 
 
Dominee’s woning: Het gezin woont er naar tevredenheid.  
 
Tsjerkepaad 2020:  Het openstellen van de kerk in de zomerperiode op zaterdag- 
                                middagen, is provinciaal afgeblazen. 
                                Onze kerk was ook dicht. Wel is geprobeerd om op de dinsdag 
                                ochtenden, als er op de Lytse Terp een markt is, de deur 
                                nog open te hebben. Te weinig aanloop, mede door voorzichtig- 
                                heid t.a.v. mogelijke besmetting. 
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De Jacobikerk: De kerkdiensten konden het afgelopen jaar wel door gaan. Het   
                         genoemde onderhoud van toren en kerk had daar geen invloed op. 
                         Wel hebben de coronamaatregelen geleid tot een mindere bezetting. 
                         In het begin max. 100 bezoekers, wat bij ons neerkwam op iets meer 
                         dan 70, gezien de totale ruimte en de onderlinge afstand van ander- 
                         halve meter.                            

   Toen op een gegeven moment verder terug naar 30 bezoekers 
                         tot vrijwel niemand meer. In oktober werd de wens geuit, om de 
                         kerkdienst op te nemen en via de TV bij de belangstellenden thuis 
                         te brengen. In november is door de fa. PTH de ‘livestream’-instal- 
                         latie aangebracht en kon vanaf 22 november de kerkdienst thuis 
                         gevolgd worden. Geldelijk is de diaconie ons bijgesprongen.  
                         Ook de beamerinstallatie is in die periode nagekeken en hopelijk 
                         voor lange tijd weer te gebruiken. 
 
Dominee: Vanaf 16-07-2017 is ds. Douwe Wijmenga hier voorganger. Ook dit jaar 
                 werd er nu en dan een beroep op hem gedaan, om in een naburig dorp 
                 voor te gaan. Met Kubaard liep al een detachering van 10% van zijn tijd. 
                 Pastoraal medewerkster is Simie Aardema. Zij ondersteunt ds. Wijmenga 
                 bij pastoraal werk en nu en dan een preekbeurt. Haar contract van loopt 
                 van september tot september. Ze heeft 8 uren/week 
 
Het college van beheer (of kerkrentmeesters): 
         Voorzitter .........Harm Posthuma         Leden: Atze Veldstra, Lieuwe Hoekstra 
         Secretaris .........Minne Zijlstra                         Cees van der Weide en                
         Boekhoudster ...Tine Wiersma                         Jan Jukema 
         Er is in 2020 geen verandering in deze samenstelling gekomen. 
 
Kerkdiensten: Tijdens de meeste diensten verzorgt Doeke van Wieren de muziek. 
                       Hij is onze vaste organist. Het kerkelijk gelegenheidskoor staat onder 
                       zijn leiding, maar begrijpelijker wijs, is daar dit jaar niet veel van  
                       terecht gekomen. 
                       Een aantal vrijwilligers verzorgen zondags de beamerpresentatie.  
                       E.e.a. in overleg met de predikant. Ook is er een commissie van 
                       vrijwilligers die beeldopnames van de kerkdienst maken. Ook nu 
                       er de kerk-TV bij gekomen is, wordt dat door hen verzorgd. 
                       De agenda van kerk en ‘it Bynt’ wordt door Petra van der Sluis bijge- 
                       houden. Petra is kosteres en heeft een kontrakt van 24 uren/maand. 
                       Nu en dan zijn er vrijwilligers om haar taak over te nemen. 
                
Tuinaannemer Evert Tanja verzorgt het maai- en onderhoud van het kerkhof rondom 
                        de kerk. Er zijn twee vrijwilligers voor het onderhoud van de grafmo- 
                        numenten en het uitgeven van graven plus de administratie. 
 
Niet genoemd zijn de vele vrijwilligers die mee de activiteiten in en rondom de kerk  
vorm geven.  Onze dank daarvoor. 
 
                                                                            Uit naam van de kerkrentmeesters, 
                                                                                    Minne Zijlstra,  1-02-2021 
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